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یا بازی خطرناک  دخالت دستوری 
سیاسی؟!

مسایل کالن و راهبردی کشور می بایست به 
دور از تنش درفضای آرام و منطقی برنامه ریزی شود
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رئیــس جمهــور بر ضــرورت افزایــش تعامــل میان 
مســئوالن دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
و توجــه به واقعیات کشــور در الیحــه بودجه تاکید 

کرد.
المســلمین دکتــر حســن روحانی  و  حجت االســالم 
در یکصــد و نود و ششــمین جلســه ســتاد هماهنگی 
اقتصادی دولت که روز سه شــنبه تشکیل شد، با اشاره 
به مباحث مطرح شــده در نشست روز گذشته شورای 
عالــی هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا و ضرورت 
افرایــش تعامــل و گفت وگوی مجلــس و دولت در 
زمان بررســی الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: 
مســایل کالن و راهبردی کشــور می بایســت به دور 
از تنــش و رفتارهــای سیاســت زده در فضای آرام و 

شود. برنامه ریزی  و  تدبیر  منطقی، 
در این جلســه و در پی بیانات اخیر مقام معظم رهبری 

در دیدار با اعضای جلســه شــورای عالــی هماهنگی 
اقتصادی، وزیر جهاد کشاورزی گزارش روند تحقق 
برنامه های افزایــش تولید دانه های روغنی و خوراک 
دام و طیــور را ارایــه کرد که مورد بحث و بررســی 

گرفت. قرار 
رئیــس جمهــور با بیــان اینکه امنیت غذایــی یکی از 
ارکان توســعه پایدار جوامع به حساب می آید، طرح 
توســعه کشــت دانه های روغنی را از مصادیق تحقق 
جهــش تولیــد، خودکفایی ملی و گامی بــرای تامین 
امنیت غذایی کشــور توصیف کرد و اظهار داشــت: 
توســعه کشــت دانه روغنــی بــا ویژگیهــای اقلیمی 
کشــور و با توجه به نیاز کشــور به واردات روغن به 
صورت جدی در دســتور کار دولت و وزارت جهاد 
کشــاورزی قرار گرفته و بارقه ای از امید را در عرصه 

خودکفایی روغن خوراکی ایجاد کرده اســت.
دکتــر روحانــی تصریح کرد: با توجه بــه تحریم های 
ظالمانه دشــمنان، به دســتور مقام معظم رهبری سطح 
زیر کشت دانه های روغنی به صورت جهشی افزایش 
داده ایم، چرا که کشــت دانه های روغنــی با توجه به 
نیاز کشور به کنجاله و روغن خوراکی اهمیت زیادی 
دارد و وزارت جهادکشــاورزی نیز برنامه ریزی الزم 
را در این زمینه انجام داده اســت و از حمایت دولت 

در سیاســت های کالن اقتصادی برخوردار استل.
در این جلسه مقرر شد، طرح وزارت جهاد کشاورزی 
با بررســی های مشــترک با ســازمان برنامــه و بودجه 
نهایــی شــده و در اولویت طــرح های زیر ســاختی 

گیرد. قرار  کشور 

دکتر روحانی:

مسایل کالن و راهبردی کشور می بایست به دور از تنش درفضای
 آرام و منطقی برنامه ریزی شود
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آرمان تبریز-دادگاهی در ترکیه یک مرد مســلمان را 
به اتهام تجاوز جنسی، سوءاستفاده جنسی از کودکان 
و تالش برای توطئه سیاســی و نظامی به ۱۰۷۵ ســال 

زندان محکوم کرد.
به گزارش آرمان تبریز؛ عدنان اکتار به جرم ایجاد یک 
ســازمان جنایی، تجاوز جنسی، سوءاستفاده جنسی از 
کودکان، آزار و اذیت، آدم ربایی خردســاالن، باج 
خواهی، حبس غیرقانونی، جاسوســی، کالهبرداری و 

شد. شناخته  مقصر  اسناد  جعل 
 به همراه وی، ۲۳۶ نفر در این پرونده درگیر شــدند، 
۷۸ نفر از آن هــا نیز برای دوره هــای مختلف زندانی 

می شوند.
عدنــان اکتــار، عقیــده تخلیق و ارزش هــای محافظه 
کارانــه را در حالــی تبلیــغ می کرد که زن هــای نیمه 
برهنه که بیشترشان به نظر می رسید جراحی پالستیک 
کرده بودنــد، در یک شــبکه تلویزیونی در اطرافش 

می رقصیدند.
ایــن مرد ۶۴ ســاله در دادگاه به قاضــی گفته که در 
حــدود ۱۰۰۰ معشــوقه داشــته اســت و توانایی فوق 

دارد. العاده جسمی 
وی گفــت: قلب مــن لبریز محبت برای زنان اســت. 
محبــت نهاد انســان را تشــکیل می دهد. ایــن کیفیت 

است. مسلمان  یک 
این مبلغ اســالمی، که با نام مســتعار هارون یحیی نیز 
شناخته می شــود، نویســنده بیش از ۳۰۰ کتاب است 
کــه بــه ۷۶ زبــان ترجمه شــده اســت. وی همچنین 

میزبــان یک برنامــه تحلیلی در کانــال A۹ خود بود 
که برنامه ای را پخــش می کرد که الهیات و رقص را 

می کرد. ترکیب 
اکتــار همچنین به کمک به گروهی نیز محکوم شــده 
است که توسط فتح اهلل گولن رهبری می شود؛ فردی 
که به ســازماندهی کودتا ناکام ســال ۲۰۱۶ در ترکیه 

است. متهم 
یکی از زنــان در جریان دادگاه گفت که او فقط ۱۷ 
ســاله بود که به گروه اکتار پیوست و به کرات مورد 

قرار گرفت. استفاده جنسی  سوی 
وی افزود که برخــی از زنان که اکتار بر آنان تجاوز 
جنســی کرده بود، به گرفتن قرص های ضد حاملگی 

می شدند. وادار 
از منــزل اکتــار ۶۹ هزار قرص ضد حاملگی کشــف 
شــد. مقامــات ترکیه، منــزل او را تخریــب کرده و 

اند. تمامی امالکش را ضبط کرده 

ُمبلغ مشهور اسالمی در ترکیه به ۱۰۷۵ سال زندان محکوم شد
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علیرضــا تاجریان /صبح  روزشــنبه 
جمعــی از ســهامداران در مقابــل 
ســازمان بورس تجمــع کردند. در 
این تجمع شــعار هایی علیه سازمان 
بورس ســر داده شــد و عــده ای به 
ســاختمان ایــن ســازمان تخم مرغ 

پرتاب کردند.
امــروز هم گروهــی از مالباختگان 
بازار بورس و سرمایه مقابل مجلس 
شــورای اســالمی تجمع کــرده و 
خواســتار اســتیضاح وزیــر اقتصاد 
و برخــورد با مســئوالن متخلف و 

احیای حقوق خود شدند.
این اعتراض پــس از قیمت گذاری 
دستوری در بازار بورس ایران اتفاق 
افتاده و ضرر ســنگین ســهامداران 
خــرد و حقیقــی از پیامدهای منفی 
آن است.اقدامی که رئیس سازمان 
بورس بــه آن اذعان کرده اســت. 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
گفته اســت: »ضــرر ســهامداران، 
عرضــه محصوالت در بــازار آزاد 
بــه قیمت گزاف و ســرازیر شــدن 
درآمدهای کالن به جیب واسطه ها 
از پیامدهــای منفــی قیمت گذاری 
دستوری در بورس است و بر همین 
اساس نهادهای باالدستی برای مقابله 
با چنین روندی در فرآیندهای بازار 

رقابتی دخالت نکنند.«
می توان ســه تحلیل درباره پشــت 

پــرده ریــزش بــورس در آســتانه 
انتخابات ریاست جمهوری در سال 

۱۴۰۰ مطرح کرد؛

دخالت دستوری یا بازی خطرناک 
سیاسی؟!

تحلیل اول:
چند روز پیش یــک تحلیل درباره 
وضعیــت بازار بــورس می خواندم 
که نگاه سیاســی به موضوع ریزش 

بازار بورس داشت؛
» بعید اســت که روحانی دولتش را 
این گونــه تمام کند و بورس ارزان 
را دو دستی به دولت بعدی تحویل 

بدهد.
بــه نظر من روحانی، بورس را برای 
راند آخر نگه داشــته اســت. شاید 
آبــان و آذر بــرای این بــازی زود 
بــود و به همین علت بــورس پایین 
نگه داشــته شــد و علی رغم بهبود 
وضعیت ســود آوری شرکت ها و 
بهبود قیمت جهانــی نفت و فلزات  

هر بار بورس منفی تر شد.
کار دولــت با بورس تمام نشــده و 
به نظر من وقتی زمانش برسد )مثال 
بعــد از تصویب بودجــه و یا بهمن 
ماه و شــرایط خاصش و یا هر روز 
وزیران  زرگــری  دعوای  دیگری( 
هم تمام خواهد شــد، دستورات و 
ژســت های حمایتی از راه خواهند 
رسید و بار دیگر بورس بر مدار رشد 
قرار خواهد گرفت، منتها این بار در 
صورت چند برابر شــدن قیمت نیز 
کسی بر طبل حباب نخواهد کوبید.

اصالح بنیادین و قیمتی بورس خیلی 
وقت اســت تمام شده و ریزش های 
بیشتر صرفا دستکاری بورس است 

و هیچ عنوان دیگری ندارد.«
تحلیل دوم:

تحلیل اول یک روی سکه را نشان 
می دهد؛ آن روی ســکه می تواند 
بازی خطرناک سیاسی جریان رقیب 
دولت روحانی در بازار بورس باشد. 
ایــن روزها در بازار بورس کشــور 
که به عنــوان روزهای خونین بازار 
ســرمایه از آن یاد می کنند، شــاید 
برای جریان رقیب و مخالفان دولت 
روحانی یک اســتراتژی دو سر برد 
باشــد؛ ادامه ریزش بازار بورس در 
آستانه انتخابات ۱۴۰۰، شاید شکل 
اعتراض تخم مرغی ســهامداران را 
تغییر داده و حتــی به اعتراض های 

پشت پرده ریزش بورس در آستانه انتخابات ۱۴۰۰؛ 
دخالت دستوری یا بازی خطرناک سیاسی؟!
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خشونت بار تبدیل شود. اعتراض 
هایــی کــه دولــت روحانــی را 
هــدف می گیــرد و در انتخابات 
 ۱۴۰۰ ســال  جمهوری  ریاســت 
کار بــرای این دولــت و جریان 
حامی اش تمام می شــود. هزینه 
ریالــی هــم کــه جریــان رقیب 
و مخالــف دولــت روحانــی در 
شــرایط امروز بازار بورس برای 
انجام این بازی خطرناک سیاسی 
مــی کند، پس از انتخابات ســال 
تنها جبران می شــود،  نــه   ۱۴۰۰
بلکه به ســودآوری هــم خواهد 
که  خریدهایی  کــه  چرا  رســید. 
نقاط  و  شــرایط خونیــن  این  در 
در  ایران  بــورس  بــازار  تاریک 
کف قیمتی خریداری می شــود، 
برای  بلندمدت  استراتژی  بهترین 

است. سودآوری  کسب 
سوم: تحلیل 

دو  ایــن  از  کــدام  هیــچ  شــاید 
تحلیــل درســت نباشــد و تحلیل 
بــازار بورس  پرده  ســوم پشــت 
ایران را نمایان کنــد. این تحلیل 
پدرخوانده  های  حقوقی  نقش  به 
و بازارگردان ها در بازار بورس 
مــی پــردازد؛ این شــرکت های 
از  هــا  بازارگــردان  و  حقوقــی 
چنــان قدرتــی در بــازار بورس 
توانند  می  که  هســتند  برخوردار 
و  نظــارت  عــدم  صــورت  در 
هــای ذیربط  برخــورد دســتگاه 
اصلــی  بازیگــران  عنــوان  بــه   ،

ســازی  کف  با  ســرمایه،  بــازار 
بورس و خشــک شدن سهام  در 
در بــازار ســرمایه، ایجــاد ترس 
در ســهامداران خــرد و حقیقــی 
و انجام نوســان گیــری با هدف 
کســب ســود در کوتــاه مدت، 
مســیر حرکــت بازار ســرمایه را 

دهند. تغییر 

هــای  پدرخوانــده  تخلــف  بــا 
بــورس  ســالطین  و  حقوقــی 

شود برخورد 
مهم نیســت کدام یک از این سه 
تحلیل درســت یا نادرست است؛ 
خســارت  دارد  اهمیــت  آنچــه 
ســنگینی اســت که ســهامداران 
خــرد و حقیقــی از ایــن بــازی 
بازیگــران بــورس متحمل شــده 
اند. ســهامدارانی کــه با وعده و 
عیــد به ایــن بازار دعوت شــده 
اند امــا امروز دعــوت کنندگان 
بــه آنها می گویند ســود و زیان 
و  اســت  ســرمایه  بازار  طبیعــت 
خسارتی  و  ضرر  مسئول  خودتان 
هســتید که در این بازار به شــما 

است. شده  تحمیل 
ایــن ســه تحلیل، نشــان می دهد 
بــه احتمــال زیــاد علــت ریزش 
بورس، یکی از این عوامل باشد؛ 
بازی   -۲ دســتوری،  دخالت   -۱
خطرنــاک سیاســی و ۳- تخلف 
بازیگــران حقوقی و بازارگردان 
ها. مهم نیســت کدام یک از این 

عوامــل در پشــت پــرده ریزش 
اهمیت  آنچه  دارد،  قــرار  بورس 
بورس  بازار  اســت که  این  دارد 
در این شــرایط به حال خود رها 

نشود.

نکتــه مشــترک هــر ســه تحلیل 
یک چیز اســت؛ تخلف در بازار 
بــورس. حقوقی های پدرخوانده 
و ســالطین بورس هــم بازیگران 
اصلــی انجام ایــن تخلف بزرگ 
هســتند؛ آنها عامل دولت باشــند 
یا عامل جریــان رقیب و مخالف 
دولــت و یا عامل خودی، در هر 
به  بــازار ســرمایه را  ســه حالت 
قتلگاه ســرمایه های مــردم تبدیل 

کرده اند.
سهامداران  گذشته  روز  اعتراض 
در مقابل سازمان بورس و تجمع 
مجلس  مقابــل  در  آنهــا  امــروز 
داد  نشــان  اســالمی،   شــورای 
مواجهه  در  اســتراتژی صبــوری 
با شــرایط امــروز بازار ســرمایه 
کشــور معقول نیست و ادامه این 
شــرایط، بورس را به یک مسئله 
جــدی و بحــران بــرای کشــور 
تبدیــل خواهــد کــرد. در ایــن 
برای  قضائی  دستگاه  باید  شرایط 
برخورد بــا متخلفان ورود کند و 
ســازمان بــورس و اوراق بهادار 
نیــز ســکوت نکنــد و مماشــات 
بــا پدرخوانــده هــای حقوقی و 
ســالطین بورس را کنار بگذارد.
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مخاطبان خبرفوری در شهرهای مختلف 
خبر از قطــع برق داده اند. پس از تهران، 
تبریزی ها هم نسبت به قطع گستدده برق 

گالیه کرده اند.
یکی از مخاطبان خبر فوری نوشته است: 
متاســفانه ایــن قطعی برق به کالســها و 
امتحانات دانشــگاه ها آســیب زده و ما 
که شهریه سنگین دانشگاه آزاد داده ایم  
دانشــگاهی که حتی اینترنت کالسهای 
آن هم رایگان نشــد حــاال با قطعی برق 
نمره هــای پاییــن می گیریــم و امــکان 
حضــور در کالس را ندازیم. اداره برق 
چــرا فکری نمی کند؟ همیــن امروز هم 
حتی بــرق رفت و بعد ۲ ســاعت وصل 

شد.مخاطب دیگری هم نوشته است: ما 
که تبریز هستیم هم از صبح برق نداریم 
و امتحان پســرم برگزار نشــده و عصبی 
شده. چرا دارند این کار را می کنند؟ چرا 
دلشــان به حال مردم بدبخت نمیسوزد؟ 
دارند چه کار می کننــد؟ ما کجا کمبود 
برق داشــتیم؟ دارند دروغ می گویند در 
مورد نیروگاه تهران. برق کل ایران قطع 

شده، پس شهرستانها چه می شود؟

ماجرای قطعی چند ساعته برق در تبریز
منطقــه ای  بــرق  شــرکت  مدیرعامــل 
آذربایجان شرقی درباره قطع برق در این 
شهر گفته است: مصرف گاز در کشور 

بــاال رفته و گاز نیروگاه های کشــور نیز 
قطع و این نیروگاه ها به ســمت مصرف 

سوخت مایع رفته اند.
وی اضافــه کــرده، نیــروگاه تبریز هم 
ســوخت مایع مصرف می کنــد و حتی 
برخی از نیروگاه های کشور نیز سوخت 
مایــع ذخیــره خــود را تمــام کرده اند، 
بنابراین تولیــد برق نیز کاهش یافته و به 
ناچار در سطح کشور، به میزان مشخص 
شــده برای هر منطقه، ســهیمه خاموشی 

داده شده است.
علــت قطعــی بــرق در ۷ منطقــه تهران 

چیست؟
ســخنگوی صنعت برق درباره خاموشی 
تهران گفته اســت: در برخــی از مناطق 
کشور محدودیت موقتی بدنبال موضوع 
محدودیــت ســوخت نیروگاه ها اعمال 
شده است که باعث شد در برخی مناطق 

خاموشی مقطعی داشته باشیم.
وی افــزوده اســت: بــا توجه بــه اینکه 
خاموشــی مقطعــی بــود امــکان اطالع 
رسانی نداشــتیم. به محض اینکه مشکل 
سوخت و محدودیت تامین گاز برطرف 

شود، خاموشی نخواهیم داشت.
او تصریح کرده اســت که اگر مردم ۱۰ 
درصد در مصــرف گاز صرفــه جویی 
کنند، مشکل قطعی برق نخواهیم داشت.

قطعی برق دامن گیر همه شهرها شد / 
از تبریز تا تهران برق نیست
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مسـئوالن  مکـرر  اعـام  بـا  بازنشـر/ 
بـرق  نیـروی  توزیـع  شـرکت  در 
آذربایجـان و توزیـع بـرق تبریـز در 
همایـش هـا، و مناسـبت هـای خاص 
در  بـاال  تـوان  بـه  بردسـتیابی  مبنـی 
و  گذشـته  سـنوات  در  نیـرو  تولیـد 
خاتمـه برنامه خاموشـی های سـاعتی 
در فصـل گرمـا در صـورت داشـتن 
مصـرف اسـتاندارد، امـا متاسـفانه در 
اولیـن ماه تابسـتان سـال ۹۷ و بـا آغاز 
همـان  شـاهد  دوبـاره  گرمـا  فصـل 
خاموشـی هایی بـدون اطاع رسـانی 
که از گذشـته به ارث رسـیده هستیم.

به گـزارش آذرقلم ، قطـع برق امروز 
و پیـش رو حکایـت از ایـن فرآینـد 
توزیـع  شـرکت  کـه  دارد  را  تلـخ 
نیـروی برق تبریـز توانایـی الزم برای 
تولیـد و تامیـن بـرق مـردم تبریـز را 
نداشـته و ندارد و اگر هـم دارد دچار 
بی برنامگی و روزمرگی هسـت.هیچ 
کـس منکر عواقب تحریم ها نیسـت 
امـا ، بطـور قطـع نیروگاه هـای از رده 
خـارج یـا کـم تـوان همچنـان باید با 
توان ۴۰ ۳۰-سـال گذشـته خود، برق 
شـهرهایی را تامیـن کنندکـه امـروزه 
بـه ابـر شـهر صرفـا از نظر مصـرف و 
جمعیـت تبدیـل شـده انـد و بـدون 
نـام  فقـط  هـای الزم،  زیـر سـاخت 
کانشـهر را یـدک مـی کشـند !در 
ایـن بیـن جای این سـوال از مسـوالن 

بـرق خالی هسـت که چرا  “شـرکت 
توزیـع نیروی بـرق تبریز” بـرای قطع 
طوالنـی  مـدت برنامه اطاع رسـانی 
بـا اطـاع  نیسـت  بهتـر  نـدارد؟ آیـا 
رسـانی  قبـل از قطـع بـرق مناطـق  و 
محات مردم را در جریان بگذارند؟

امـروزه  بیـش از ۹۰ درصـد زندگـی 
 ، هسـت  بـرق  بـه  وابسـته  مـردم 
خودرویـی کـه  در پارکینـگ مانـده 
و درب پارکینـگ با ریمـوت باز می 
شـود در نبـود بـرق تکلیـف چیسـت 
؟مناطقـی که به علت عدم فشـار آب 
از پمـپ بـرای انتقـال آب بـه طبقات  
اسـتفاده مـی کنند تکلیف  چیسـت؟ 
حـوادث غیر مترقبه با عـدم مدیریت 
متاسـفانه در کشـور مـا خلـط مبحث 
مـی شـود .بیمارانـی که زیر دسـتگاه 
جراحی ، سـونوگرافی یا رادیولوژی 
هسـتند و بـرق اضطـراری ندارند چه 
بایـد بکننـد؟ پمـپ بنزیـن هایـی که 
بـه علت قطع برق شـاهد صـف های 
طویـل و عریـض هسـتند و رانندگان 
مضطربـی کـه بـرای تامین نان شـکم 
بـه  دسـت  خـود  خانـواده  گرسـنه 
گربیـان هسـتند در این میـان تکلیف 
شان چیسـت ؟کاس های آناین  و 
مراکـز آموزشـی در ایـن دمـای چند 
درجـه زیـر صفـر و بیمارانـی کـه در 
بـه کدامیـن  آسانسـورها گرفتارنـد! 

محکومند. گنـاه 

البتـه ذکـر ایـن مطلـب نیز ضـروری 
و  اسـتانی  فـرا  مدیـران  هسـت 
تبریـز در  نماینـدگان محتـرم مـردم 
مجلـس شـورای اسـامی  هـم بهتـر 
اسـت بـه این تبعیـض  ورود کنند که 
چـرا میـزان تولیـد بـرق در مجمـوع 
سـه اسـتان ،آذربایجان شـرقی، غربی 
و اردبیـل کـه مجموعا حـدود ۳۰۰۰ 
مگاوات اسـت کمتر از نصف اسـتان 
اصفهان می باشـد و میـزان تولید برق 
نیـروگاه هـای آن اسـتان  قریـب بـه  
۷۰۰۰ مـگاوات اسـت ؟ یعنی بیش از 
دو برابـر منطقه آذربایجـان . این همه 
تبعیـض ناشـی از چیسـت ؟! و هزارن 
چرایـی دیگر؟آیـا ایـن عـدم اطـاع 
و  نیـز کار دشـمن هسـت؟  رسـانی 
ترامـپ در آن نقش دارد؟ تا کی باید 
مـردم بـی خبر از همه چیـز چوب بی 

تفاوتـی مسـوالن را بخورنـد؟!
از  مجـدد  تشـکر  ضمـن  پایـان  در 
زحمـات مسـوالن نسـبت بـه تامیـن 
بـرق تبریـز،از روابـط عمومی محترم 
شـرکت توزیـع بـرق تبریز نیـز انتظار 
مـی رود بـا ورود به این مقوله حداقل 
ایـن خاء اطـاع رسـانی را بـه موقع  

رفـع نمایند .

برق تبریز را قطع کنید اما با برنامه!
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اســتاندار آذربایجان شرقی خواستار 
اتحادیه کشــورهای  دفتــر  تأســیس 
گفــت:  و  شــد  تبریــز  در  اوراســیا 
آذربایجان شــرقی، دروازه دسترسی 
ایــران بــه اتحادیه اوراسیاســت و ما 
توســعه  فعال در  نقش آفرینی  بــرای 
ایــن منطقه  با کشــورهای  ارتباطات 

آمادگی کامل داریم.
دکتــر محمدرضــا پورمحمــدی در 
نشست ویژه بررسی توسعه ارتباطات 
با ارمنستان که صبح امروز )پنج شنبه( 
در محل اتاق بازرگانی تبریز برگزار 
شد، گسترش ارتباطات با کشورهای 
همسایه را از اولویت های اصلی استان 
برشــمرد و گفت: مســئولیت توسعه 
مناســبات کشــورمان با کشــورهای 
همســایه از ســوی مســئوالن ارشــد 
دولــت به اســتان آذربایجان  شــرقی 

واگذار شده است.
وی با اشــاره به مواضع کشورمان در 
قبــال مناقشــه قره باغ میان ارمنســتان 
گفــت:  آذربایجــان،  جمهــوری  و 

جمهوری اســالمی ایــران در جریان 
این مناقشــه، بــا رویکــرد بی طرفانه 
تمامــی تالش خــود را بــرای حفظ 
مرزهــای بین المللی، پایــان جنگ و 
توســعه صلــح و دوســتی در بین دو 

کشور به کار گرفت.
شــرقی  آذربایجــان  پورمحمــدی، 
را تنهــا دروازه ارتباطــی جمهــوری 
اتحادیه  با کشــورهای  ایران  اسالمی 
اظهار داشــت:  برشــمرد و  اوراســیا 
اوراســیا  اتحادیه  دفتر  داریــم  انتظار 
در استان، تأسیس شود و منطقه آزاد 
ارس نیــز آماده حمایت همه جانبه در 

این خصوص است.
استاندار آذربایجان  شرقی با اشاره به 
استان، گفت:  ترانزیتی ویژه  موقعیت 
توسعه مناســبات اقتصادی و احداث 
بازارچه هــا و شــهرک های صنعتــی 
مرزی از برنامه های جدی استان برای 
توسعه مناسبات با کشورهای دوست 

و همسایه است.
پورمحمــدی همچنیــن  بــر توســعه 
قبیــل  از  مشــترک  همکاری هــای 
نمایشــگاه مشــترک توانمندی هــا و 
توســعه ارتباطات علمی و دانشگاهی 

تاکید کرد.
ســفیر جمهوری اســالمی ایــران در 
ارمنســتان نیز در این نشســت شــرط 
ورود بــه بازار کشــورهای همســایه 

را رفتــار حرفه ای و رقابتی دانســت 
و گفت: اگــر بخواهیم عــدد حجم 
مبادالت ۴۰۰ میلیون دالری بین ایران 
و ارمنستان را به دو برابر برسانیم باید 
سازو کارهای الزم را در مبادی پولی 

و بانکی ایجاد کنیم.
عباس بدخشــان ظهوری با اشــاره به 
پیوندهــای عمیق و تاریخــی ایران و 
ارمنســتان و همزیســتی مسالمت آمیز 
مختلــف  شــهرهای  در  ارامنــه 
کشــورمان، گفــت: ارامنــه در تمام 
نقاط ایران هموطنان ما هســتند و این 
جزو افتخارات ماست که به اقلیت ها 

احترام می گذاریم.
وی با بیان اینکه ایران دارای ظرفیت 
میزبانی برای گفت وگوهای فرهنگی، 
معرفتی و دینی است، افزود: با توجه 
به ســوابقی که ارمنســتان دارد با این 
کشور نیز می توانیم ارتباطات موثری 

برقرار کنیم.
اعــالم  ارمنســتان  در  ایــران  ســفیر 
کــرد: برقــراری ارتبــاط ســازنده و 
ارتقــای روابط با تمام همســایگان از 
سیاست های اصولی دولت جمهوری 
اسالمی ایران است و با توجه به اینکه 
ارمنســتان مســیر دسترســی ایران به 
توسعه  بنابراین  اوراسیاســت  اتحادیه 
مناســبات اقتصادی و تجــاری با این 

کشور اهمیت زیادی دارد.

خواستار تأسیس دفتر اتحادیه کشورهای اوراسیا در
 تبریز هستیم
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کریم پرویزی با بیان اینکه مردمی 
کــردن خدمات اشــتغالزایی نتایج 
بیــن  مطلوبــی  بازخوردهــای  و 
مددجویــان تحت حمایــت کمیته 
افــزود: ۱۵ مرکز  امــداد داشــته، 
نیکوکاری خیرین در ســطح استان 
برای اشــتغال مددجویان با استفاده 
از ظرفیت خیرین و کارآفرینان راه 
اندازی شده تا نیازمندان از ثمرات 

کم نظیر آن بهره مند شوند.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛ وی 
افزود: میزان همکاری کمیته امداد 

اســتان آذربایجان شــرقی با جهاد 
گران کارآفرین همه ساله در حال 
گسترش بوده و در ســالجاری نیز 
با بهره گیری از خیرین و بسیجیان 
فعــال در امــور اشــتغال در جهت 
خدمات رســانی بهتر به مددجویان 
تحت پوشــش و ارتقای طرح های 
فعال خوداشتغالی گام های اساسی 

برداشته شده است.
اشتغال و خودکفایی کمیته  معاون 
امــداد آذربایجــان شــرقی گفت: 
یکــی دیگــر از طــرح هــای بکر 

برای ارتقای فرهنــگ کار در بین 
جامعه هدف، ارائه مشــاوره شغلی 
به مددجویان تحــت حمایت بوده 
بطــوری کــه در طی ســال جاری 
مددجــو   ۱۳۰۰۰ بــرای  تاکنــون 
توســط کارشناســان خبــره حوزه 
اشــتغال و خودکفایــی بصــورت 
رایــگان مشــاوره شــغلی صورت 

گرفته است.
پرویــزی بــا تاکید بــر اینکه طرح 
هــای اشــتغال ایجــاد شــده برای 
جامعــه هــدف، هیــچ گاه به حال 
خود رها نمی شوند، گفت: نظارت 
و کنتــرل بــر این طرح ها مســتمر 
اســت. از ابتدای ســال تا به امروز 
جهــت اجرای صحیــح طرح های 
بازدید  مددجویــان  خوداشــتغالی 
های فنی صــورت گرفته که۸۵۰۰ 
مــورد بازدید قبــل از اجرا، ۵۷۰۰ 
مورد بازدید حیــن اجرای طرح و 
۳۱۰۰۰ مــورد بازدیــد برای طرح 
های فعال و کاریابــی ایجاد انجام 

پذیرفته است.

معاون اشتغال کمیته امداد آذربایجان شرقی:

۱۵مرکز نیکوکاری خیرین در سطح استان برای اشتغال مددجویان 
راه اندازی شده است
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رئیس شورای اسالمی شهر تبریز گفت: موضوع تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری 
تبریز در کمیســیون اجتماعی مجلس مطرح شــده تا مصوبه و مجوز الزم را در این 

خصوص اخذ کنیم.
به گزارش خبرنگار ما از تبریز؛شهرام دبیری در دیدار با نمایندگان کارکنان تامین 
نیرو شهرداری تبریز با بیان اینکه شورا و شهرداری در کنار کارکنان است، اظهار کرد: 
تالش می کنیم تا مشکالت کارکنان خدوم شهرداری را حل کنیم و در این خصوص 

چندروز پیش به همراه شهردار تبریز پیگیر این موضوع از معاون وزیر کشور بودیم.
رئیس شــورای اسالمی شهر تبریز عنوان کرد: این اراده در شورا و شهرداری تبریز 
وجود دارد که از طریق کامال قانونی تبدیل وضعیت کارکنان این مجموعه را عملیاتی 

کنیم.
او افزود: مسائل رفاهی کارکنان شهرداری تبریز جزو اولویت های ما است و تالش 

می کنیم که خواسته های به حق این کارکنان را برآورده کنیم.

رئیس شورای اسالمی شهر تبریز:

تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری تبریز از طریق مجلس 
پیگیری می شود

رئیس شورای اسامی 
شهر تبریز افزود: 

مسائل رفاهی کارکنان 
شهرداری تبریز جزو 
اولویت های ما است 
و تاش می کنیم که 

خواسته های به حق این 
کارکنان را برآورده 

کنیم.
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جزئیات اجرایی و توجیهی طرح ملّی اصالح 
و بهینه ســازی موتورخانه واحدهای مسکونی 
و تجاری برای شــرکت های مجری، تشریح 

شد.
بــه گزارش خبرنــگار مــا در تبریز، ســیّدرضا رهنمای 
توحیدی با اعالم این مطلب گفت: از زمان آغاز اجرای 
این طرح و طی ۳ ماه گذشــته، تعداد ۲۳۸ مشترک برای 
بهره مندی از مزایا و تســهیالت پیش بینی شده، ثبت نام 

نموده اند.
وی با اشــاره به اثرات مطلوب بهینه سازی موتورخانه ها 
برای مشترکین پرمصرف، اظهار داشت: به منظور آگاهی 
مشترکین واجد شــرایط از مزایای فنی و مالی این طرح 
و تسهیالت رایگان تخصیصی از سوی شرکت ملّی گاز 
ایران برای ایشــان، اطالع رســانی و تبلیغات گسترده و 
موثری بکارگرفته شــده تا با مشارکت حداکثری، زمینه 
کاهش هدررفت گاز طبیعی و هزینه های سربار ناشی از 

آن فراهم گردد.
توحیدی با اشــاره بــه برخی روش های اطالع رســانی 
تصریح کرد: انعــکاس خبری جزئیات طــرح مزبور از 
طریق صدا و سیمای مرکز استان، اصحاب قلم و رسانه، 
سایت شــرکت گاز، فضاهای مجازی، تبلیغات محیطی 
اعم از بیلبوردهای شهری و بنرهای منصوب در ورودی 
ادارات تابعه، ارسال پیامک، اعزام کارشناسان فنی برای 
توجیه مشــترکین واجد شــرایط و تشریح جزئیات طرح 
برای شــرکت های مجــری، به منظور اقنــاع و وحدت 
رویه اجرایی و... از جمله اقدامات این شرکت در اطالع 

رسانی طرح بوده است.

مدیرعامل شــرکت گاز اســتان درخصــوص آموزش 
شــرکت های متقاضی برای اجــرای طرح تصریح کرد: 
در راستای پیاده ســازی طرح و پاسخگویی به سواالت 
متعدد شــرکت های مجری در رابطه با چگونگی اجرا و 
بررسی چالش های پیش رو، طی یک جلسه ی ۳ ساعته 
و بــا رعایت پروتکل هــای بهداشــتی و فاصله گذاری 
اجتماعی با حضور کلیه شــرکت هــای مجری، فرآیند 

مزبور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

تشریح جزئیات طرح ملّی بهینه سازی موتورخانه ها برای
 شرکت های مجری

 از زمان آغاز اجرای این طرح و طی 
۳ ماه گذشته، تعداد ۲۳۸ مشترک برای 
بهره مندی از مزایا و تسهیات پیش بینی 

شده، ثبت نام نموده اند.
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رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی اســتان آذربایجان 
شــرقی گفت: هیچ مرغداری حق خروج تخم مرغ از 
مرغداری بدون داشتن مجوز بهداشتی حمل تخم مرغ 

نخواهد داشت.
بــه گزارش خبرنگار مــا از تبریز؛  مهندس اکبر فتحی 
در جلســه مدیران جهادکشاورزی شهرســتانها که به 
صــورت وبینار برگزار شــده بود در ارتبــاط با تنظیم 
قیمت بازار مرغ گفت: خوشــبختانه با برنامه ریزی ها، 
تصمیم گیری و هماهنگی بخش های مختلف از جمله 
حوزه تولیدات دام و طیور ، استان آذربایجان شرقی و 
همکاری مرغداران در تثبیت قیمت مصوب مرغ رتبه 
اول را کســب کرد و قیمت مرغ برخالف استان های 

دیگر، در آذربایجان شرقی تک نرخی ماند.
 وی با قدردانی از حوزه های مختلف و اعضای ســتاد 
تنظیــم بازار گفت: در یک حرکت انقالبی و با اهتمام 
همکاران وظیفه شناس، قیمت مرغ بعد از نوساناتی که 

داشت یه حالت ثابت و مشخص رسیده است.
  رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره بر ثابت 
نگه داشــتن قیمت مــرغ، به همــکاری و برنامه ریزی 

برای جلوگیری از افزایش قیمت تخم مرغ تاکید کرد 
و گفت: امروز ســتاد تنظیم بازار با چالشی جدید برای 
تنظیم قیمت تخم مرغ مواجه شــده اســت و باید برای 
رفع این مشکل هماهنگی ها و نظارت ها افزایش یابد 

و اقدامات الزم انجام شود.
 وی بــا بیان اینکه الزم اســت همکاران مطابق شــیوه 
نامه وزارت جهاد کشــاورزی، همــان برنامه هایی که 
در راســتای تنظیم قیمت مرغ انجام دادند، اینبار برای 
تنظیم قیمت تخم مرغ پیاده ســازی کنند افزود: قیمت 
برآوردی  تخم مرغ بعد از بررسی در معاونت تولیدات 
دامی وزارت متبوع حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین 
شده و ۵۰۰ تومان هم برای هزینه های پیش بینی نشده 
ماننــد هزینه هــای حمل و انرژی در نظر گرفته شــده 

است.
وی به نحوه کنترل و نظارت بر قیمت تخم مرغ اشاره 
کرد و گفت: وزارت جهاد کشــاورزی شیوه نامه ای 
در این راســتا تببین کرده اســت که صــدور گواهی 
بهداشتی حمل تخم مرغ اولین مرحله کنترل و نظارت 
بــر وضعیت تخم مرغ می باشــد، به نحــوی که هیچ 
مرغــداری حق خروج تخم مــرغ از مرغداری  بدون 
داشتن مجوز بهداشتی حمل تخم مرغ نخواهد داشت 
که برای دریافــت این مجوز ارائه آمار وزن تخم مرغ 

فروشی در مبدأ و مقصد حمل الزامی می باشد.
وی تاکیــد کرد: ســازمان جهاد کشــاورزی درصدد 
متضــرر کردن واحدهــای تولیدی مــرغ و تخم مرغ 
در اســتان نبوده و قیمت به صورت توافقی و منصفانه 

 رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی:
ستاد تنظیم بازار با چالشی جدید برای تنظیم قیمت تخم مرغ 

مواجه شده است
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تعیین شده است و کارشناسان و ناظرین باید با جّدیت 
وظایف محوله را دنبال کنند.

مهنــدس فتحی در ارتباط با اقدامات و هماهنگی های 
الزم در راســتای تنظیم بازار قیمــت تخم مرغ گفت: 
ایجــاد هماهنگی با نماینده ســازمان یــا اداره صمت 
شهرســتانها با اطــالع فرمانداران محترم و کارشــناس 
ادارات دامپزشکی شهرستانها برای برگزاری جلسات 
و برنامه ریزی باید سریعاً انجام شود و جهاد کشاورزی 
در بخشی دیگر وظیفه توجیه مرغداران و هماهنگی با 

اتحادیه مرغداران را بر عهده دارد.
وی تاکیــد کرد: زمانی که دولــت نهاده های دامی را 
بــا قیمت یارانه ای در اختیار مرغدار قرار می دهد باید 

تاثیر آن در سفره های مردم نیز نمایان باشد.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان بــه ظرفیت 
آذربایجــان شــرقی در تولید تخم مرغ اشــاره کرد و 
گفت: ۱۸۸ واحد فعال مرغداری تخم گذار در استان 
وجــود دارد که روزانه حدود ۲۴۰ تن تخم مرغ تولید 
می کنند اما در حال حاضر میزان تولید تخم مرغ حدود 

۲۱۰ تن می باشد.
 وی بــه میزان مصرف اشــاره کرد و گفت: با توجه به 
اینکه میزان مصرف روزانه تخم مرغ در اســتان حدود 
۱۳۰ تن می باشــد، نگرانی از بابــت کمبود تخم مرغ 

وجود ندارد .
وی افــزود: فروش تخم مرغ با قیمــت باالتر از قیمت 
مصوب چــه در مرغــداری و چه در فروشــگاه ها از 
دیــدگاه دســتگاه قضایی، ایجــاد اغتشــاش در نظام 

اقتصادی تلقی شــده و جرم کیفری داشــته و مشمول 
جریمه خواهد بود.

مهندس فتحی گفت: از ۱۸۸ واحد فعال مرغ تخم گذار 
تعداد ۴۶ واحد در شهرستان مراغه و ۳۲ واحد در مرند 
فعالیت می کنند و بقیه در شهرســتان های دیگر استان 
قرار دارند اما از لحاظ میزان تولید شهرســتان مرند در 

رتبه اول استان قرار دارد.
وی با تاکید به عدم کمبود تخم مرغ در اســتان گفت: 
طبق آمار مشخص اســت که میزان تولید در استان از 
میزان مصرف باالتر اســت اما با توجه به اینکه بخشی 
از تخم مرغ مصرفی اســتان های همســایه و تهران از 
آذربایجان شرقی تامین می شود باید با جدیت و برنامه 

ریزی دقیق در تولید تخم مرغ تالش کرد.
وی در ارتبــاط با عدم توجه مرغــداران به برنامه ها و 
قیمت مصــوب تخم مــرغ در وزارت متبوع گفت: با 
توجــه به اینکه نهاده های دامی مورد نیاز مرغداران از 
محل ســامانه بازارگاه تامین می شود، در این صورت 
دسترســی مرغداران متخلف به سامانه حذف خواهد 

شد.
مهندس فتحی در پایان جلسه تاکید کرد: هدف جهاد 
کشاورزی استان تنظیم قیمت بر اساس قیمت یارانه ای 
نهاده های دامی تحویل داده شــده به مرغداران بوده و 
باید حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده در راستای 
ایجاد حاشــیه امنیت برای هر دو طرف باشد و مردم با 
مشــکل تامین کاالهای اساسی بخصوص مواد غذایی 

مواجه نشوند.
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آرمــان تبریز-رئیس دانشــگاه پیام نور اســتان 
اعالم کرد ، دانشــجویان بدهــکار فقط تا آخر 
دیماه می توانند از طرح بخشــودگی دانشــگاه 

شوند. منتفع 
بــه گزارش خبرنگار ما در تبریز؛دکتر معصومی 
بــا اعــالم این خبر ، گفــت : برای بهــره مندی 
دانشجویان از شــرایط ادامه تحصیل طرح های 
مختلفــی در دانشــگاه طی ســالهای گذشــته و 
امســال به مرحله اجرا در آمده است که یکی از 
آنها طرح بخشــودگی بدهی و سنوات تحصیلی 
دانشــجویان مقطــع کارشناســی و کارشناســی 

ارشــد ورودی سال ۹۷ و قبل از آن است .
ایشــان با بیــان اینکــه دانشــجویان بدهکار می 
تواننــد بــا اســتفاده از این طرح و حل مشــکل 
بدهــی خود ، به تحصیل خود در دانشــگاه پیام 

نور ادامه دهنــد ، گفت : برای مدت زمان باقی 
مانده تحصیلی این دانشــجویان هم هیچ مشکل 
مالــی نخواهد بود و عزیزان میتوانند با اســتفاده 
از وام هــای قرض الحســنه بانــک های طرف 
بــه تحصیل  قرارداد دانشــگاه ، بــدون دغدغه 
خود در بزرگترین دانشــگاه دولتی کشور ادامه 

دهند.
رئیــس دانشــگاه پیــام نور اســتان با اشــاره به 
مزایــای تحصیل در دانشــگاه پیام نور و شــیوه 
متفاوت آموزشــی آن ، گفــت : در ایام کرونا 
و بــا تاییــد مســئولین محتــرم وزارت علــوم ، 
تحقیقات و فناوری ، دانشــگاه پیام نور به عنوان 
تنها دانشــگاهی هست که توانسته با زیر ساختی 
مناسب و آموزش های الزم ، تمام کالس های 

خود را به صــورت الکترونیکی برگزار نماید.
شــایان ذکر اســت در طرح بخشــودگی که تا 
پایان دیماه دانشــجویان باید جهت اســتفاده از 
آن درخواست خود را به آموزش محل تحصیل 
ارائه دهند ، ترم های عدم مراجعه دانشــجویان 
مرخصی تحصیلی بدون احتســاب در سنوات و 
بدون پرداخت شــهریه منظور خواهد شــد و از 
نیمســال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ قابل اجرا 

ایازی/ آرمان تبریز  . است 

 رئیس دانشگاه پیام نورآذربایجانشرقی:

عالقه مندان به ادامه تحصیل فقط تا سی دیماه فرصت دارند
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برای ســال آینده تمام کارگران مشــمول قانــون کار بین ۳ 
میلیون و ۸۲۰ هزار تومان تا ۵میلیون و ۷۳۰ هزار تومان عیدی 
خواهند گرفت. پرداخت عیدی کارگران از بهمن ماه شروع 

می شود.
براســاس ماده واحده قانــون کار که در پایان شــهریور ماه 
ســال ۱۳۷۰ اصالح شد، تمام کارگاه های مشمول قانون کار 
مکلفند به هر یک از کارگران خود به نســبت یک سال کار 
معــادل ۶۰ روز آخرین مزد پایه، به عنــوان عیدی و پاداش 
بپردازندف به شــرطی که از ســه برابر حداقل مزد کارگران 

فراتر نرود.
برای محاســبه حداقــل عیدی باید دســتمزد روزانه مصوب 
ســال را در ۶۰ روز ضرب کنیم. در مــاده واحده قانون کار 
آمده است که مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز 

حداقل مزد روزانه تجاوز کند.
بر این اساس، با توجه به حداقل دستمزد ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار 
و ۴۲۷ تومانی کارگران در ســال ۹۹، امســال تمام کارگران 
مشمول قانون کار بین ۳ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان تا ۵ میلیون 
و ۷۳۱ هزار تومان عیدی خواهند گرفت و هر نوع پرداختی 
کمتر از این رقم، غیرقانونی اســت و کارگران حق شکایت 

دارند.

*آغاز واریز عیدی کارگران با حقوق بهـمن ماه
فتــح اهلل بیات, رئیس اتحادیه کارگــران قراردادی و پیمانی 
دربــاره عیــدی کارگران گفــت: معموالً عیــدی و پاداش 
پایان ســال کارگران بر اساس قراردادهای کار در اسفند ماه 
پرداخت می شــود؛ به این نحو که بــا در نظر گرفتن تعطیلی 
بانک ها و شروع تعطیالت عید و انجام برخی حسابرسی ها تا 

۲۰اسفند ماه عیدی ها به حساب های کارگران مشمول قانون 
کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز می شود. اما عده ای 
از کارفرمایان آن را به روزهای آخر سال موکول نکرده و با 

حقوق بهمن واریز می کنند.
بیات با بیان اینکه منعی برای واریز عیدی و پاداش پایان سال 
کارگران در بهمن ماه وجود ندارد، گفت: کارفرمایانی که از 
تمکن مالی و نقدینگی الزم برخوردارند از بهمن ماه همراه با 
حقوق و دســتمزد کارگران عیدی و پاداش پایان سال را هم 

می پردازند.
به گفته وی بسیاری از ادارات، سازمانها و شرکت ها پرداخت 
عیدی کارگران را بهمن ماه انجام می دهند چرا که به لحاظ 
برخــی حسابرســی ها، تراکنش های مالــی و ازدحام بانکی 
برای کارفرمایان بهتر اســت و با توجه به مشکالت معیشتی 
کارگران, پرداخت عیدی شــاید کمکی برای آنها در پایان 
سال باشــد. بسیاری از خانوارهای کارگری نیز با فراغ خاطر 
بیش تری نســبت به تهیه مایحتاج شب عید و اقالم مورد نیاز 

خود اقدام می کنند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی: 

عیدی امسال کارگران، ۳.۸ تا ۵.۷ میلیون تومان/ 
آغاز پرداخت عیدی از بهمن ماه
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عمــران  معــاون  اســدی، 
فرمانداری تبریز با حضور در 
محل اداره کل آموزش فنی 
و حرفــه ای آذربایجان شــرقی ضمن 
دیدار بــا مدیــرکل، معــاون اداری و 
پشــتیبانی، رئیس مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای یک تبریز، کارشناس عمرانی 
و بودجه از مرکز آموزش هتلداری نیمه 
تمام ایــن اداره کل بازدید بعمل آورد.

به گــزارش خبرنــگار مــا در تبریز؛ 
رضا اختیــار وکالتی، مدیرکل آموزش 
فنــی و حرفــه ای اســتان آذربایجــان 
شــرقی در حاشــیه این بازدید با اشاره 
به اهمیت صنعت گردشــگری و لزوم 
ارائه آموزشــهای مهارتــی این حوزه، 
به ســاخت مرکــز آمــوزش هتلداری 
آموزش فنی و حرفه ای اســتان  اشاره 
نمــود و افزود: خوشــبختانه در اســتان 
آذربایجان شــرقی، ظرفیت های باالیی 
وجــود دارد کــه بایســتی آنهــا را از 
حالــت بالفل بــه بالقوه تبدیــل نماییم.

وکالتــی خاطر نشــان کــرد: بیش از 

۸۰ درصــد مخاطبین آموزشــهای فنی 
و حرفــه ای را جوانــان تحصیلکــرده 
از  دانشــگاهی  التحصیــالن  فــارغ  و 
تمامــی مقاطــع تحصیلی تشــکیل می 
دهند و این مایه خرســندی اســت که 
فرهنــگ مهــارت آمــوزی و مهارت 
افزایــی بار دیگــر جایگاه خــود را در 
بیان آحــاد جامعــه پیدا کرده اســت.

اســتاد-  بحــث  بــه  اشــاره  بــا  وی 
شــاگردی که در ســالهای متمادی در 
این کشــور نیار بــازار کار کشــور را 
تامیــن مــی کــرد و متاســفانه در برهه 
ای از زمــان به لحاظ مــدرک گرایی 
به فراموشــی سپرده شــده بود ؛ مجدد 
احیا شده اســت را به فال نیک گرفت.

معاون عمرانی فرمانــدار تبریز نیز در 
این بازدید با اشاره به وجود ساختارهای 
مناســب در جذب گردشگران داخلی 
و خارجی در شــهر تبریز افــزود: ما به 
صنعت گردشــگری و توریســم اعتقاد 
داریــم و چنانچــه به دنبــال ارزآوری 
و ارزش افــزوده هســتیم حتمــا بایــد 
به این ســمت و ســو حرکــت نماییم.

اســدی اظهــار داشــت: در حــوزه 
باید فرهنگ سازی های  گردشــگری 
الزم صــورت گیــرد و جوانــان را بــا 
تکنولــوژی هــای روز دنیــا در حوزه 
مهارت آموزی آشــنا و جذب نماییم.

وی همچنین افزود: باید با رسانه ای 
کردن جایگاه مهــارت در جامعه این 
مهم را در بیــن جوانان نهادینه نماییم.

معاون عمرانی فرماندار تبریز، نقش 
آمــوزش های فنی و حرفــه ای را در 
اشــتغال جوانان بســیار مهــم و موثر 
برشمرد و افزود: با توجه به پیشینه تبریز 
در اجرای طرح های استاد- شاگردی 
و همجواری آموزش با صنعت در این 
استان، به آموزش های فنی و حرفه ای 
خوشــبین هسیتم و نسبت به این حوزه 
تفکرات و ذهنیات خوبی وجود دارد 
و بر این اســاس اســت که می توان با 
ارائه آموزش های مهارتی مورد نیاز در 
حوزه های گردشگری و بوم گردی ، 
تبریز را به جهان شــهر تبدیل نماییم.

اســدی در پایــان ایــن نشســت و 
طــی بازدید صورت گرفتــه از مرکز 
آمــوزش هتلــداری آمــوزش فنی و 
حرفه ای اســتان آذربایجان شرقی که 
هنوز تکمیل نشــده است، خاطر نشان 
ســاخت: لزوم چنین مراکزی در شهر 
تبریــز  آن هــم بــا ماهیتی آموزشــی 
جــزو ضروریات حوزه گردشــگری 
بوده و هرگونه همکاری و مشــارکت 
در تکمیــل و بهــره بــرداری این نوع 
مراکــز می توانــد وجهــه فرهنگی و 
گردشگری شهر تبریز را افزایش دهد.

معاون عمرانی فرماندار تبریز :

آموزش فنی و حرفه ای می تواند بهترین کانون در 
حوزه گردشگری و بوم گردی باشد
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معــاون حقوقــی و امــور 
مجلس قوه قضائیه توسعه 

ترویج حمایت از افراد در و 
معــرض خطــر به ویــژه اطفــال و 
نوجوانان از برنامه های اساســی قوه 
قضائیه بوده و دستاوردهای معاونت 
حقوقی و امــور مجلس قوه قضائیه 
و  اطفــال  از  حمایــت  زمینــه  در 
نوجوانــان گویای توجــه ویژه قوه 
ایــن موضوع اســت. بــه  قضائیــه 

در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
والمســلمین  تبریز؛حجت االســالم 
دکتــر محمــد مصدق در نشســت 
اطفال  برای  نظام عدالت  کارگاهی 

و نوجوانان که در تبریز برگزار شد 
بابیان اینکه توسعه و ترویج حمایت 
از افراد در معرض خطر به ویژه اطفال 
و نوجوانــان از برنامه های اساســی 
قــوه قضائیه اســت، اظهار داشــت: 
در راســتای اجــرای این سیاســت 
۳۰ کارگاه تخصصــی ویژه اطفال 
و نوجوانان در ۳۰ اســتان کشور تا 
پایان سال جاری برگزار خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه دستاوردهای 
معاونت حقوقی و امور مجلس قوه 
قضائیه در زمینه اطفال گویای توجه 
ویژه قوه قضائیه بــه موضوع اطفال 
و نوجوانان اســت، افــزود: تدوین 

قوانیــن و مقــررات در زمینه اطفال 
، تهیه و تدویــن کتاب های مرتبط، 
نشســت های  و  مطالعــات  انجــام 
تخصصــی در زمینه هــای مرتبــط 
ازجملــه  نوجوانــان  و  اطفــال  بــا 
اقدامــات در این خصوص اســت.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه 
قضائیه ادامــه داد: اگر نیم نگاهی به 
قوانین داشــته باشــیم مــی بینیم که 
از ســال ۱۳۹۲ به بعد هم در بخش 
ماهــوی و هم شــکلی رویکرد قوه 
قضائیــه در رابطــه بــا کــودکان و 
نوجوانان بسیار متفاوت بوده است.

وی بابیــان اینکه قانــون مجازات 
اســالمی مصــوب ســال ۱۳۹۲ در 
رابطه بــا اطفــال و نوجوانان تحول 
اساســی در امور کیفــری به وجود 
آورده اســت، ادامه داد: بر اســاس 
همیــن قانون تمامــی مجازات های 
افراد زیر ۱۸ ســال با مجازات های 
افــراد باالی ۱۸ ســال تفاوت دارد، 
نشــان دهنده رویکرد  مســئله  ایــن 
حمایتی جمهوری اسالمی در مورد 
افــراد در معــرض خطر می باشــد. 
حســام ایازی خبرنگار آرمان تبریز

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه:

حمایت از اطفال و نوجوانان از برنامه های اساسی قوه قضائیه است
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یــگان حفاظت قــوه قضائیه دادگســتری 
کل استان آذربایجان شــرقی در نظر دارد 
به منظور ایجــاد بانک اطاعاتی واجدین 
شــرایط اســتخدام در یگان حفاظت قوه 
قضائیــه ) کارمنــد نگهبان مــرد و زن با 
اولویــت بومی محوری( نســبت به تأمین 
نیروی انســانی مــورد نیاز خــود از طریق 
سایت دادگستری استان آذربایجان شرقی 

اقدام نماید.
یگان حفاظت قوه قضائیه دادگستری کل 
استان آذربایجان شرقی در نظر دارد به منظور 
ایجــاد بانک اطاعاتی واجدین شــرایط 
اســتخدام در یگان حفاظت قوه قضائیه ) 
کارمند نگهبان مرد و زن با اولویت بومی 

محوری( نسبت به تأمین نیروی انسانی مورد 
نیاز خود از طریق سایت دادگستری استان 
آذربایجان شــرقی اقدام نمایــد. فلذا افراد 
واجد شرایط می توانند پس از مطالعه دقیق 
شرایط اعامی در آگهی، نسبت به تکمیل 
فرم خود اقدام نموده و به پیوست مدارک، 
منحصراً به صورت حضوری و یا پستی به 
نشــانی یگان حفاظت دادگســتری استان 
آذربایجان شــرقی- تبریز، اول سرباالیی 
ولی عصر- تا پایان وقت اداری ساعت ۱۴ 

مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ ارسال نمایند.
بدیهی اســت مســوولیت ناشــی از عدم 
رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعام شده 
و یا ارسال مدارک ناقص و خارج از مهلت 
تعیین شــده ثبت نام و ارائــه مدارک، بر 
عهده داوطلب بوده و در هر مرحله محرز 
شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطاعات 
خاف واقع داده و یا فاقد شــرایط مندرج 
در آگهی اســت، از انجــام مراحل بعدی 

محروم خواهد شد.

اطالعیه آزمون
 جذب یگان حفاظت دادگستری کل استان آذربایجان شرقی
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در راستای هوشــمند سازی و مدیریت 
ترافیــک شــهر، دوربین پــاک خوان 
در بلــوار توانیر الین جنوب به شــمال 
خروجــی زیر گــذر گلپــارک مقابل 

مجتمع گلها نصب شد.
مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک 
شــهرداری تبریــز با اعام ایــن مطلب 

گفت: در راستای هوشمند ســازی و مدیریت ترافیک شهر 
تبریز نصب ۴۰ دستگاه دوربین پاک خوان در برنامه کاری 
ســال جاری قرار گرفت که از ابتدای ســال مراحل حفاری، 
دکل گذاری، نصب تجهیزات و کابل کشی جهت نصب و 
راه اندازی دوربین های پاک خوان در نقاط مختلف شــهر 

و مناطق حادثه خیز و کارشناســی شــده 
توســط معاونت اجرایــی و مرکز کنترل 

ترافیک سازمان اجرا شده است.
اصغر آدی بیگ افزود: پس از طی مراحل 
ذکر شــده و با توجه به اجرای طرح زوج 
و فرد و LEZ نصب دوربین های پاک 
خوان محدوده مرکزی شــهر در اولویت 
قرار گرفــت و در کنار آن دوربین هــای دیگر نقاط نیز در 
حال نصب می باشد که در این راستا دوربین پاک خوان در 
بلوار توانیر الین جنوب به شمال خروجی زیر گذر گلپارک 
مقابل مجتمع گلها توســط ســازمان ترافیک نصب و جهت 

بهره برداری تحویل پلیس راهور شد.

 مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز خبرداد:

نصب دوربین پالک خوان در خیابان توانیر

با حضور شهردار تبریز، کلیات الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۰ شــهرداری تبریز در شورای 

معاونان بررسی شد.
به گزارش خبرنگار مادر تبریز؛ در این جلســه مبلغ 
پیشنهادی برای تعیین بودجه ســال آینده با ردیف 
پروژه های شاخص عمرانی مورد بحث و بررسی قرار 

گرفت.
کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز پس 
از برگزاری جلسات متعدد برای هماهنگی در شورای 
معاونان با حضور شــهرداران مناطق ۱۰ گانه تدوین 
شده اســت و در حال حاضر در مراحل پایانی تدوین 

است تا پس تایید نهایی، برای تصویب و اجرا در سال 
آینده تقدیم شورای اسالمی شهر شود.

 با حضور شهردار تبریز صورت گرفت؛
بررسی کلیات الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تبریز در 

شورای معاونان
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کارگروه استانی مقابله با مسمومیت های ناشی 
از گازها، متشکل از اداره کل مدیریت بحران 
اســتانداری، جمعیت هــالل احمر بــه عنوان 
دبیرخانه کارگروه، شرکت گاز، مرکز مدیریت حوادث 
و فوریت های پزشــکی، مرکز خدمات ایمنی و فوریت 
های آتش نشانی، با همیاری سایر سازمان های ذیربط در 
زمینه فرهنگ ســازی و انتقــال پیام، ازجملــه اداره کل 
آموزش و پرورش، شــهرداری و شرکت مخابرات برای 

کاهش آمار حوادث و تلفات، کمر هّمت بستند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ســخنگوی این شرکت 
بــا اعالم مطلب فوق گفت: این کارگروه اســتانی که از 
اواخر آبان ماه ســال جاری فعالیت خود را آغاز نموده، 
با برگزاری جلســات مستمر، تدوین و اجرای برنامه های 
مشارکتی و بکارگیری روش های نوین اطالع رسانی در 
ارتقای آگاهی عمومی و کاهش آمار حوادث ناشــی از 

مسمومیت با گازهای سّمی تالش خواهد نمود.
غالمرضا قنبری با اشــاره به فرآیندهای علمی و پژوهشی 
انجــام یافتــه درزمینه شناســایی عوامل دخیــل در بروز 

حوادث ناشــی از گاز در اســتان، اظهار داشت: شرکت 
گاز بــه عنوان یکی از مراجع گردآوری و تحلیل آمار و 
علل حوادث ناشــی از گاز در حوزه علمی و پژوهشــی، 
فعالیت های مطلوبی به انجام رســانده که با تایید اعضای 
کارگــروه، نتایج این پروژه ها، مبنــای برنامه های تولید 

محتوا و فرهنگ سازی در استان قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: با توجه به پیگیری های اســتانی، شاهد 
همــکاری و تعامالت تنگاتنگ ســازمان های متولی در 

اجرای مصوبات کارگروه مقابله با حوادث ناشی از گاز 
می باشــیم و تمامی ســازمان ها با بکارگیری روش های 
ارتباطــی موجود و ظرفیت های اطالع رســانی خود، در 

انتقال نکات ایمنی و کاهش حوادث تالش می نمایند.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان خاطرنشان کرد: 
تبلیغات محیطی از طریق تعامل با شهرداری، برنامه های 
مشارکتی با صدا و سیمای استان، فراخوان های عمومی، 
مســابقات علمی، آموزش در حوزه هــای مختلف،  و … 
بخشــی از مصوبات اجرایی در این کارگروه استانی می 

باشد.

عزم کارگروه استانی مقابله با حوادث گاز در
 کاهش آمار مرگ خاموش

شرکت گاز به عنوان یکی از مراجع 
گردآوری و تحلیل آمار و علل حوادث ناشی 

از گاز در حوزه علمی و پژوهشی، فعالیت های 
مطلوبی به انجام رسانده که با تایید اعضای 

کارگروه، نتایج این پروژه ها، مبنای برنامه های 
تولید محتوا و فرهنگ سازی در استان قرار 

گرفته است.
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شــهردار تبریز گفت: مدیریت شــهری تبریز 
همچنان از احداث بیمارستان کودکان مردانی آذر 
در شهرک خاوران حمایت کرده و تا حد توان در 
کنار بانی احداث این مجموعه است.به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز،ایرج شهین باهر ظهر امروز در بازدید از بیمارستان 
کودکان زهرا مردانی آذر اظهار داشت: پروژه بیمارستان 
کودکان زهرا مردانی آذر در کل ایران بی نظیر بوده است و 
مجموعه ای برای درمان تمامی بیماری های کودکان است 
که عالوه بر شمال غرب کشور، کشورها ی مجاور همسایه 

را نیز می تواند تحت پوشش قرار دهد.
او افــزود: افتخار مــی کنیم درشــهری زندگی کرده و 
مسئولیت داریم که بزرگمردانی چون حاج آقا مردانی آذر، 
تمام زندگی خود را با عشق و عالقه صرف کمک و یاری 

به مردم و کودکان می کنند.
 شهردار تبریز خاطرنشان کرد: تمام تالش های ما در قبال 
اقدامات خیر بزرگواری چون حاج آقا مردانی آذر که افتخار 
کشور هستند، ذره ای ناچیز است، چرا که وی از اموال و 

دارایی خود برای خداوند و خلق اهلل هزینه می کنند.
او با اشاره به تداوم حمایت های مدیریت شهری از احداث 
این بیمارستان اعالم کرد: شهرداری تبریز هر چه در توان 
دارد، برای راه اندازی سریع این بیمارستان به کار خواهد 

بست.
ایرج شهین باهر تأکید کرد: امیدواریم که با راه اندازی این 
بیمارستان شهروندان و هموطنان ما از این مرکز بهره مند 
شده و در کمترین زمان ممکن با مطلوب ترین خدمات، 

سالمتی خود را بدست آورند.

شهردار تبریز:
با اشاره به تداوم حمایت های 
مدیریت شهری از احداث این 
بیمارستان اعالم کرد: شهرداری 
تبریز هر چه در توان دارد، برای 
راه اندازی سریع این بیمارستان به 

کار خواهد بست.

شهردار تبریز:

تمام تالش های ما در قبال اقدامات بزرگواری چون
 حاج آقا مردانی آذر ذره ای ناچیز است
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رئیس ســازمان جهاد 
اســتان  کشــاورزی 
آذربایجان شــرقی از اختصاص 
آب ســد حاجیالرچــای بــرای 
احداث مجتمع شیالتی و شهرک 

گلخانه ای  در ورزقان خبر داد.
  مهنــدس اکبر فتحی در جلســه 
مشــترک دکتر رحمتــی معاون 

عمرانی اســتاندار آذربایجان شــرقی با فرماندار شهرســتان 
ورزقان، بخشــدار ، شــهردار و اعضای شــورای اســالمی 
خاروانا در محل بخشداری خاروانا  از پیشبرد امور مربوط به 
ایجاد شــهرک گلخانه ای و مجتمع پرورش ماهی با استفاده 
از ظرفیت ســد حاجیلر در بهش خاروانا خبــر داد و افزود: 
اجــرای طرح های مذکــور رونق قابل توجهــی در افزایش 
میزان تولید در شهرستان و استان به ویژه در بخش شیالت به 

دنبال خواهد داشت.
وی هــدف از احداث ســد حاجیالر را عمدتــاً تامین آب 
طرح ها و پروژه های صنعتی منطقه  دانست و افزود: حدود 
۱۰میلیون مترمکعب آب برای بخش کشــاورزی از این سد 
تخصیص یافته اســت که برای تبدیل اراضی دیم  منطقه، به 
اراضی آبی کافی است اما به دلیل اختالف ارتفاع در حدود 
۷۰۰ الی ۸۰۰ متری در سه مرحله پمپاژ آب نیاز است تا آب 

به اراضی مورد اشاره برسد.
رئیس ســازمان جهادکشاورزی اســتان با توجه به مطالعات 
انجام شده فاز شناختی جهاد کشاورزی استان و هماهنگی با 
سازمان آب استان گفت: با توجه به هزینه های اجرای پمپاژ 
در سه مرحله ، تبدیل اراضی دیم به اراضی آبی برای کاربرد 

زراعی توجیه پذیر نیســت 
و کشاورز یا سرمایه گذار 
بایــد به دنبــال تکنولوژی 
روز و اجرای طرح های به 
روز باشــد که یکی از این 
طرح ها، احــداث گلخانه 

است.
مهنــدس فتحی بــه مزیت 
های احداث گلخانه در منطقه پرداخت و گفت: گلخانه ای 
که در شهرســتان جلفا فعالیت می کنــد میانگین تولید ۴۰۰ 
الی ۴۵۰ تن در هکتار دارد و در این صورت می تواند انتقال 
آب تــا ارتفاع ۸۰۰ متری با ســه مرحله پمپاژ را توجیه پذیر 
کند و خوشــبختانه با توجه به رغبت ســرمایه گذاران برای 

احداث گلخانه این طرح در حال بررسی است.
وی افزود: مطالعات دیگری در حال انجام و ارزیابی است که 
امکان استفاده از ّآب برای  مصرف گلخانه از آب خروجی 
پرورش ماهی را بررسی می کند و تغییرات فیزیکی، شیمیایی 
که فضوالت پرورش ماهی بر روی آب دارند را نشان خواهد 
داد. مهندس فتحی گفت: اگر این موارد تغییری در آب ایجاد 
نکند باعث کاهش مصرف آب و صرفه جویی خواهد شد و 

سرمایه گذار هزینه چندانی پرداخت نخواهد کرد.
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان گفت: طبق قانون ، 
مجتمع ها و بخشــهای صنعتی  مانند مجتمع مس ســونگون  
می توانند در اینگونه پروژه ها مشارکت کنند و سازمان آب 
متعهد شده است که در صورت نیاز میزان آب را از ۱۰ میلیون 
به ۱۵ میلیون مترمکعب افزایش دهد تا هیچ گونه مشکل کم 

آبی برای پروژه های کشاورزی وجود نداشته باشد.

اختصاص آب سد حاجیالرچای برای احداث مجتمع
 شیالتی و شهرک گلخانه ای در ورزقان
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از ســوی شــهرداری منطقــه ۲ 
تبریــز، عملیات احــداث تقاطع 
غیرهمســطح خیابان شهدای ارتش به بلوار 

سردار شهید قاسم سلیمانی، ادامه دارد.
بــه گــزارش خبرنگار مــا در تبریــز، باقر 
خوشــنواز شــهردار منطقــه با اعــالم این 
خبر گفت: به منظور ســرعت بخشــیدن به 
عملیات عمرانی تقاطع غیرهمسطح خیابان 
شــهدای ارتش به بلوار سردار شهید قاسم 

سلیمانی، آرماتوربندی ضلع شرقی این پروژه، علیرغم 
برودت هوا همچنان تداوم دارد.

شــهردار منطقه ۲ با عنوان اینکه به محض مساعد شدن 
شــرایط جوی ادامه حفاری محل شمع های فونداسیون 
در کوله ضلع شــرقی پروژه به همراه سبدگذاری و بتن 
ریزی این روگــذر نیز عملیاتی می شــود افزود: برای 
تســریع اجرای این پروژه رفع ترافیک شهری، تعریض 
و ایجاد راست گرد مسیر با انجام جدول گذاری مجدد 
و آســفالت ریزی در ضلع شرقی پروژه نیز خاتمه یافته 

است.

خوشــنواز با عنــوان اینکه ایــن تقاطع 
غیرهمسطح در راســتای شرق و غرب 
بلــوار شــهید ســلیمانی و بــرای رفــع 
ترافیک آن بعنوان اصلی ترین شــریان 
مرکزی شــهر تبریز از سوی شهرداری 
منطقــه ۲ در قالب یک پروژه فرامنطقه 
تشــریح  در  گردیــده،  عملیاتــی  ای 
مشــخصات فنــی آن گفــت: روگذر 
خیابان شهدای ارتش بطول حدود ۵۲۵ 
متر و باندهای رفت و برگشت آن جمعا در ۶۰/۱۵ متر، 
از ســوی معاونت فنی و عمرانی منطقــه ۲ احداث می 

شود.
شهردار منطقه اعتبار اولیه برای احداث روگذر خیابان 
شــهدای ارتش به بلوار سردار شهید ســلیمانی را ۴۸۰ 

میلیارد ریال اعالم کرد.

شهرداری منطقه ۲ تبریز خبرداد:

تداوم عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح خیابان شهدای ارتش به 
بلوار سردار شهید سلیمانی

شهرداری منطقه ۲ تبریز گفت: این تقاطع غیرهمسطح در راستای شرق و 
غرب بلوار شهید سلیمانی و برای رفع ترافیک آن بعنوان اصلی ترین شریان 
مرکزی شهر تبریز از سوی شهرداری منطقه ۲ در قالب یک پروژه فرامنطقه 

ای عملیاتی گردیده است
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شهرک های  شــرکت  مدیرعامل 
گفت:  آذربایجان شــرقی  صنعتــی 
دسترســی  راه  هندســی  اصــالح 
شهرک شهید ســلمیانی به آزادراه 
تبریــز - ســهند بــرای تــردد ایمن 

خودروها در حال انجام است.
با  اسکویی  نیرومند  ســیدمرتضی 
اشاره به مشکالتی که پس از افتتاح 
آزادراه تبریز- ســهند در این مسیر 
به وجــود آمــد، افزود: بــه منظور 
ارتقای  بیشــتر و  استاندارد ســازی 
ســطح ایمنی مســیرهای ورودی و 
خروجی از شــهرک شهید سلیمانی 
به ایــن آزادراه، رمپ های ورود و 
خروج با اســتفاده از تقاطع شهرک 
اندیشــه و بر اســاس نقشه مصوب 
اداره کل راهــداری و حمل و نقل 
جــاده ای اســتان در حــال اصالح 

است.
وی بــا بیــان اینکــه هــم اکنون 

پیمانکاران این شرکت در این محل 
مشغول فعالیت هستند، اظهار داشت: 
در این طرح پل هشــت متری واقع 
در مسیر به عرض ۱۲ متر و بیشتر از 

حد استاندارد تعریض می شود.
وی گفت: با اصــالح رمپ های 
ورودی و خروجــی و تعریض پل، 
دیگــر مشــکلی از نظر اســتاندارد 
هندسی مســیر برای ورود و خروج 
خودروها از شهرک شهید سلیمانی 
به این آزادراه وجود نخواهد داشت.

نیرومند اســکویی بــا قدردانی از 
همــکاری مجــری آزادراه تبریز - 
ســهند با ایــن شــرکت در اجرای 
این طرح، ادامه داد: شــرایط جوی 
حاکــم بــر منطقه مانع از پیشــرفت 
ســریع عملیات اجرایی بوده که به 
محض مساعد شــدن شرایط جوی 
اصالح و استاندارد سازی این مسیر 
به سرعت بیشتری تکمیل می شود.

وی یادآوری کرد: تا زمان تکمیل 
این طرح و برای اینکه مشــکلی در 
ورود و خــروج خودروهــا از این 
شــهرک بــه آزادراه ایجاد نشــود 
اقدام به ایجاد سرعت گیر در محل 
و هدایت مســیر خودروها با نصب 

موانــع و عالیــم راه در ایــن منطقه 
شده است.

راه  افــزود:  اســکویی  نیرومنــد 
دسترســی موجود از شهرک شهید 
سلیمانی به آزادراه تبریز-سهند چند 
سال قبل نیز از سوی ادارات کل راه 
و شهرســازی و راهداری و حمل و 
نقل جاده ای، دســتگاه های ذیربط 
و شــرکت عمران شهر جدید سهند 
مصوب شــده بود که اکنون با نظر 
مجری این آزادراه محل دسترســی 
آن با اصالح مسیر از تقاطع شهرک 
اندیشــه فراهم می شود. حمیدرضا 

ایازی خبرنگار آرمان تبریز

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی: 

راه دسترسی شهرک شهید سلیمانی به آزادراه تبریز- سهند در 
حال اصالح است

 با اصالح رمپ های ورودی 
و خروجی و تعریض پل، دیگر 

مشکلی از نظر استاندارد 
هندسی مسیر برای ورود و 
خروج خودروها از شهرک 

شهید سلیمانی به این آزادراه 
وجود نخواهد داشت
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دومین سمن سرای ) سرای تشکل های 
مردم نهــاد ( میراث فرهنگی کشــور با 
حضور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری آذربایجان شرقی و 
جمعی از مســئوالن استانی و شهرستانی 

در مراغه افتتاح شد.
در  مــا  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
تبریز؛مدیرکل میــراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشــگری آذربایجان شرقی 
روز سه شــنبه در آیین افتتاح این سمن 
ســرا گفت: ایــن مجموعــه فرهنگی و 
اجتماعی به همت سازمان های مردم نهاد 
این شهرستان و به منظور ایجاد فرهنگ 
و زمینه برای بهره بــرداری و صیانت از 
آثار فاخــر فرهنگی و تاریخی این خطه 

راه اندازی و تاسیس شده است.
حمزه زاده افزود: این ســمن سرا برای 
اولیــن بــار در آذربایجان شــرقی و به 
منظور احیا و شناســاندن جایگاه بزرگ 
مراغه به عنوان یکی از کهن شــهرهای 

تاریخی کشورمان ایجاد شده است.
 وی ادامــه داد: معرفی آثــار تاریخی، 
طبیعی و ظرفیت های گردشــگری مهم 
ترین رویکرد در ایجاد ســمن ســراها و 
بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم 

نهاد در این بخش است.
وی با بیــان اینکه در ســال های اخیر 
اقدامات مناسبی برای احیای آثار تاریخی 
در این شهرستان نشده است، اضافه کرد: 

بایــد در کنار رویکرد حفاظتی و مرمت 
آثار تاریخــی، کارکردهای اقتصادی و 
فرهنگی این آثار مورد توجه قرار گیرد.

وی گفــت: ســرمایه گــذاری و بهره 
گیری از ظرفیت ســمن هــا و نیز جلب 
مشــارکت های بخــش خصوصی، می 
توانــد زمینه ســاز رشــد و رونق بخش 
میــراث فرهنگی و گردشــگری در این 

منطقه شود.
وی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت 
تدبیر و امید از صنعت گردشگری افزود: 
براســاس مصوبه هیئت دولــت، تمامی 
دســتگاه های دولتی، اجرایی و خدمات 
رســان ملزم بــه تخصیص اعتبــار برای 
حفاظت و نگهداری از آثار ترایخی در 
اختیــار نهاد خود هســتند و باید در این 

زمینه اهتمام داشته باشند.
وی اضافه کرد: همچنین در این راستا، 
میــراث فرهنگــی آمادگــی دارد، بهره 
بــرداری از آثار تاریخــی و طبیعی را با 
رعایت ضوابط و قوانین در اختیار بخش 
خصوصی قرار داده و از مشارکت های 
مردمی بــرای صیانت از آنهــا بهره مند 

شود.
ویــژه  فرمانــدار  اســتاندارو  ون  ا ـ ـ ع م
شهرســتان مراغــه نیــز گفت: بــا توجه 
بــه ظرفیــت هــای بــزرگ تاریخی و 
گردشگری این شهرستان، سمن ها نقش 
مهمی در معرفی آنها و فرهنگ ســازی 
برای صیانــت از این داشــته های فاخر 

دارند.
ســیدعلی موســوی افــزود: مراغــه با 
برخــورداری از ظرفیت هــای تاریخی 
و طبیعی، از زمینه های مســاعدی برای 
گردشــگری و جذب ســرمایه گذار در 

این بخش بهره مند است.
وی ادامه داد: رســالت اصلی سمن ها 
عالوه بــر ایجاد زمینه بــرای حفظ آثار 
تاریخی، فرهنگ سازی و اطالع رسانی 

در خصوص رونق گردشگری است.
وی با اشاره به عقد تفاهم نامه همکاری 
میراث فرهنگی و دهیاری ورجوی برای 
احیای معبد تاریخی مهر اضافه کرد: این 
تفاهم نامــه می تواند زمینه ســاز احیا و 
صیانت از این اثر ارزشــمند تاریخی در 

این شهرستان شود.
در این آیین تفاهم نامه همکاری میراث 
فرهنگی و دهیاری ورجوی برای احیای 
معبد تاریخی مهر به امضای بخشــداری 
مرکــزی، دهیــاری ورجــوی و میراث 
فرهنگی، صنایع دســتی و گردشــگری 

آذربایجان شرقی رسید.

 مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی:

دومین سمن سرای میراث فرهنگی کشور در مراغه افتتاح شد
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خانواده شــهید محمد خلیل پور نهر 
و نیــز مدیــر کل بنیاد شــهید و امور 
از دست  آذربایجان شــرقی  ثارگران  ای
انــدرکاران ســاخت آزاد راه تبریز – 
سهند در شــرکت عمران شهر جدید 

سهند تقدیر کردند.
به گزارش خبرنگار مــا در تبریز،در 
مراســمی که به همین منظور ترتیب 
یافته بــود خانواده شــهید پــور نهر 
همچنین به خاطر نامگذاری مدرســه 
ای در فاز سه شــهر سهند بنام شهید 
محمد خلیــل پور نهــر از مدیرعامل 
شرکت عمران شهر جدید سهند تقدیر 

و تشکر کرد.
مدیــر کل بنیاد شــهید و ایثارگران 
آذربایجان شــرقی نیز در این مراســم 
معنوی با اشاره به کارهای خیر خانواده 
شــهید محمدخلیل پور نهر گفت: این 
خانواده معظم خودشان به تنهایی بنیاد 
شــهید و حتی یک گام جلوتر هستند 
به طوری که این خانواده در شناسایی 
خانواده های آسیب دیده پیشگام بوده 

و یاور بنیاد شهید هستند.
آقای پور حسن عزت ایران اسالمی را 
مدیون شهدا دانست و گفت: مدیرعامل 
شرکت عمران شهر ســهند با ساخت 
مسجد و مدرسه و کارهای خداپسندانه 
دل مادر شــهید و خانواده اش را شاد 

کرده اند.
وی افزود: با تــالش های مدیرعامل 

جانباز و ایثارگر شــرکت عمران شهر 
ســهند چهره این شــهر طی دو سال 
متحول شــده و زندگی در این شــهر 
جانی دوباره یافته اســت به طوری که 
بیشترین اخبار را در فضای مجازی این 

شهر به خود اختصاص داده است.
مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید 
ســهند نیز با اشــاره به اینکــه قدوم 
خانواده شهید برای این شهر و شرکت 
برکت آفرین اســت ، گفــت : مادران 
شهدا ، مادران معنوی جامعه هستند و 
در مکتب قرآن و اهل بیت )ع( باالترین 
ارزش ، احترام به جایگاه شامخ شهدا و 

خانواده های عزیز آنان است .
دکتر عباس مصطفوی افزود: به حول 
و قوه الهی فرهنگ ایثارگری در شــهر 
جدید سهند پیاده شده است بطوریکه 
با اتحاد و همدلی اعضای هیئت مدیره 
و کارکنــان متعهد شــرکت عمران با 
اقدامات چشــمگیری که در دو ســال 
و نیــم در شــهر جدید ســهند بوقوع 
پیوسته ، این شهر در زمره برترین های 
شــهرهای جدید قرار گرفته و افتتاح و 
بهره برداری از پروژه بزرگ آزادراه تبریز 

- ســهند که آرزوی دیرینه شهروندان 
بود گواه این ادعا است و به برکت خون 
شــهدا و توفیق الهی مشکالت مرتفع 

می شود.
وی تحویل بیــش از ۳۵۰۰ واحد به 
متقاضیان مسکن مهر ، استقرار تندیس 
شــهدا در محل پروژه و نمایش صحنه 
به شــهادت رسیدن شــهید باکری در 
میدان بزرگ شهید باکری شهر ، شروع 
۹۹ پروژه در ســال جاری و تبدیل ۶۵ 
مورد آن به قرارداد را در ســایه تالش 
های خادمین نظام دانست و اجرای آن 

ها را معجزه الهی خواند .
در این آیین به میمنت حضور خانواده 
شــهید تفاهم نامه ساخت تعداد ۲۵۰ 
واحد مسکن برای خانواده های معظم 
شــهدا و ایثارگران فیمابین مدیرعامل 
شــرکت عمران شــهر جدید سهند و 
مدیرکل بنیاد شــهید و امور ایثارگران 

مبادله شد.
در پایان خانواده شهید محمد خلیل 
پور نهر با اهدای لوح ســپاس ، دسته 
گل و تابلــو “و ان یــکاد” حرم مطهر 
امــام رضا )ع( از تالش های مدیرعامل 
شــرکت عمران شــهر جدید ســهند، 
اجتماعی  پورعلی مسئول دفتر توسعه 
و فرهنگی و محرم صفری مدیر روابط 
عمومی شرکت عمران شهر جدید سهند 
در افتتاح و بهره برداری از آزادراه تبریز 

-سهند تقدیر و تشکر کرد.

انعقاد تفاهم نامه ساخت ۲۵۰ مسکن خانواده شهدا و ایثارگران با 
شرکت عمران شهر جدید سهند
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مدیــر کل امور کــودکان و نوجوانان 
بهزیستی کشــور از آمادگی این دفتر 
جهت ارائه مجوز فعالیت فرا منطقه ای 
به موسسات خیریه موفق زیر نظر این 

سازمان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛دکتر 
بابایی در جلســه شــورای مشورتی با 
محوریــت آماده ســازی فرزندان برای 
انتقال موفق به زندگی مستقل بهزیستی 
آذربایجان شرقی که با حضور مسئولین 
کشــوری و اســتانی، موسسات خیریه 
کلینیک هــای مــددکاری و فرزندان 
موفق مستتقل شــده بهزیستی برگزار 
شد، ضمن بیان موفقیت های چشمگیر 
اداره کل بهزیستی آذربایجان شرقی در 
این زمینه تبادل تجارب و اعطای مجوز 
فعالیت فرا منطقــه ای به خیریه های 
موفق را عاملی موثر در روند اســتقالل 
موفق فرزندان تحت پوشش سازمان در 

سطح کشوری عنوان کرد.
معاون دفتر امور کودکان و نوجوانان 
بهزیستی کشــور نیز ضمن قدردانی از 
مسئولین، فرزندان و شرکای اجتماعی 
بهزیســتی اســتان، فضای ایجاد شده 
جهت برگزاری جلسه مشورتی مذکور را 
بسیار مطلوب توصیف نموده و این فضا 
را فرصت مغتنمی جهت تبادل تجربیات 
مفید استقالل فرزندان در راستای انجام 
فعالیت های موثر برای این قشر دانست.

برنامه ریزی دقیق بهزیســتی استان 

جهت موفقیت فرزندان
مدیر کل بهزیستی آذربایجان شرقی 
در این جلسه از برنامه ریزی دقیق این 
اداره کل جهــت موفقیــت فرزندان در 
زمینه هــای مختلف از جمله در زمینه 

مستقل شدن آنان خبر داد.
دکتر فرگل صحاف با تاکید بر عملی 
شــدن برنامه ریزی های حــوزه امور 
اجتماعی اســتان، برنامه ریزی را الزمه 
موفقیت در هر امری دانسته و ابراز داشت: 
این اداره کل در راستای مسئولیت خود 
در قبال فرزندان بهزیســتی، طرح ها و 
برنامه های این اداره کل را برای سالهای 
آتی نیز انجام داده و اهتمام جدی جهت 
توانمند ســازی کودکان و انتقال موفق 

آنان به زندگی مستقل دارد.
وی با اشاره به برنامه ریزی ها جهت 
امور تحصیلی، اشتغال، ازدواج، مسکن 
و ســایر امور مربوط به فرزندان، خیریه 
هــا را حامــی اصلی فرزنــدان چه در 
طول زمان زندگــی در خانه و چه بعد 
از مستقل شدن دانسته و گفت: خیریه 
هاو کلینیک های مددکاری پیشرو در 

حل مشــکالت فرزندان تحت پوشش 
می باشند و در اکثر موارد بدون اطالع 
بهزیســتی گره مشــکالت فرزندان به 

دست آنان باز می شود.
معاون امور اجتماعی بهزیستی نیز با 
اشاره به اشتغال و اخذ گواهینامه فنی و 
حرفه ای توسط فرزندان، دوره نوجوانی 
را دوره ی گذر توصیف نمود که فرزندان 
با بحران هویت مواجه می باشــند و در 
این شرایط وظیفه مسئولین بهزیستی 
و خانه ها مضاعف گردیده و لزوم ایجاد 
احساس امنیت در کودکان پر رنگ تر 

احساس می شود.
مهندس ایمــان زاده نیز نقش حائز 
اهمیت بهزیستی و خیریه ها به عنوان 
حامیان فرزنــدان در کنار توانمندی را 
مهم دانسته و گفت: در تمامی موراد اعم 
از اشــتغال، مسکن، ازدواج و نیازمندی 
های معیشتی حمایت از فرزندان حائز 

اهمیت می باشد.
شــایان ذکر است جلســه مذکور با 
حضور دکتر فرید، معاون امور اجتماعی 
بهزیســتی کشــور، دکتر بابایی مدیر 
کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی 
کشور، دکتر خاکی معاون دفتر کودکان 
و نوجوانان بهزیســتی کشور، دکتر میر 
بیگی رئیس گروه کودکان تحت مراقبت 
در خانواده و دکتر صارم پور رئیس گروه 
محترم کودکان تحت مراقبت در خانه 

ها برگزار شد.

مدیر کل امور کودکان و نوجوانان بهزیستی کشور خبرداد:

اعطای مجوز فعالیت فرا منطقه ای به خیریه های موفق
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جلســه شــورای راهبــردی پروژه هــای 
مشــارکتی شــهرداری تبریــز و قــرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا )ص( پیرامون پارک 
بــزرگ، ســاماندهی مهرانــه رود و ادامه 

کنارگذر شمالی برگزار شد.
 جلســه شــورای راهبردی پــروژه های 
مشــارکتی شــهرداری تبریز ظهر امروز با 
حضور جواد رحمتی معــاون فنی عمرانی 
اســتاندار، ایرج شهین باهر شــهردار تبریز 
و جمعی از اعضای شــورای اسالمی شهر 
تبریز پیرامــون پارک بزرگ، آبدار کردن 
مهرانه رود و ادامه کنارگذر شمالی برگزار 

شد.
در این جلســه شــهردار تبریز با اشاره به 
لزوم همکاری دســتگاه ها جهت پیشــبرد 
این پروژه ها، گفت: با اســتفاده از ظرفیت 
دســتگاه های شهری و اســتانی می توانیم 
پروژه های مشارکتی شهرداری تبریز را به 

خوبی پیش ببریم.
ایرج شــهین باهر ادامــه داد: در مقطعی 
که با جنگ اقتصــادی و تحریم ها مواجه 
هســتیم، اجرای پروژه های بزرگ اقدامی 

بسیار ارزشمند و امیدوار کننده است.
او اظهار کرد: با این حال اعتقاد داریم که 
شهر تبریز در بعضی موضوعات مظلوم واقع 
شــده و نیاز اســت تا از ظرفیت نمایندگان 
اســتان در مجلس شــورای اســالمی برای 

برطرف کردن این موارد استفاده کنیم.
همچنین شــهرام دبیری رئیس شــورای 
اسالمی شهر تبریز نیز در این جلسه گفت: 
برای پیشرفت پروژه پارک بزرگ، پیشنهاد 

مــی دهیم کــه یک مشــاور هــم از خود 
شهرداری تبریز در بین مشاوران این پروژه 

حضور داشته باشد.
او افزود: مطالعات فــاز ۱ پارک بزرگ 
پس از آماده سازی باید ارائه شود تا برنامه 
ریزی و زمانبندی اجرای آن نیز مشــخص 
شــود و بتوانیم پــس از آبگیــری و دیگر 
عملیات، طی پنج تا شــش ماه آینده فاز ۱ 

را به پایان برسانیم.
دبیری عنــوان کــرد: دو پــروژه جدید 
انتقــال آب به مهرانه رود و ادامه کنارگذر 
شمالی نیز باید جزو پروژه های سال ۱۴۰۰ 
شهرداری تبریز مدنظر قرار بگیرد تا پس از 
تصویب در شورا، بودجه آن مشخص شود.

در این جلســه ســعید نیکوخصلت دبیر 
شورای اسالمی شهر تبریز نیز گفت: همیشه 
اقدامات بین بخشی، با هم افزایی پیش می 
رود امــا حضور انجمن های مــردم نهاد و 
نمایندگان ســرمایه گذاران اتاق بازرگانی 
در جلسات شــورای راهبردی پروژه های 
مشــارکتی شــهرداری تبریز می تواند در 
راستای تهیه یک نســخه خوب برای شهر 

مثمر ثمر باشد.
او افزود: برای توسعه منطقه و شهر، باید 
ســازماندهی خوبی داشته باشــیم و اعتقاد 
دارم اگر اشــتباهات تاکتیکــی و تکنیکی 

نداشتیم، تحریم ها ما را قوی تر می کرد.
نیکوخصلت با بیان اینکه خروجی چنین 
جلســاتی باید ثروت آفرینی برای شــهر و 
اشتغال زایی باشــد، گفت: ما می توانیم با 
تمرکز زیاد و ایجــاد ارزش افزوده، پروژه 
های سرمایه گذاری زیادی در شهر تعریف 

کنیم.
در این بین ســونیا اندیش عضو شــورای 
اسالمی شهر تبریز هم در این جلسه گفت: 
نگهداری شهر ساالنه هزاران میلیارد هزینه 
در پــی دارد و در این بین شــهرداری نمی 
تواند همه این هزینه ها را تامین کند و الزم 
اســت تا از محل درآمدهای دیگر در این 

خصوص هزینه شود.
او ادامه داد: متاسفانه هر نهاد و یا وزارتی 
که اعتبار ندارد، برای تامین هزینه های خود 
از شــورای شــهر پول می خواهد و این در 
حالی است که تحقق درآمدهای مالیاتی و 
همچنین درآمدهای شرکت هایی همچون 
پتروشیمی و پاالیشگاه که دود آلودگی آن 
به چشم مردم تبریز می رود، به خزانه دولت 

واریز می شود.
در این جلسه عبداله تقی پور دیگر عضو 
شــورای شــهر تبریز نظرات کارشناسی و 
دیدگاه های خود را در خصوص چگونگی 
پیشــبرد پروژه های مشــارکتی شهرداری 

تبریز ارائه کرد.

لزوم همکاری دستگاه ها جهت پیشبرد
 پروژه های شهرداری تبریز و قرارگاه خاتم االنبیا
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 مدیــر عامل این شــرکت با بیــان این خبر 
گفت : رسیدن به اهداف توسعه پایدار شهری 
و بهبود عملکرد زیست محیطی از اولویتهای 

شرکت واحد اتوبوسرانی است.
مهندس ایمان غنی زاده افزود :  در راستای 
حفاظت زیست محیطی تمامی ناوگان شرکت 
واحد با داشتن معاینه فنی در سطح شهر تردد 
می کنند و تســت های مســتمر وضعیت فنی 
اتوبوس ها در دو بخش اتوبوســهای ملکی و 

خصوصی ادامه دارد .
مهندس  غنی زاده گفت : ناوگان شــرکت  
تا قبل شیوع کرونا روزانه بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر 
سفر خدمت رسانی می کرد که در حال حاضر 
به حدود  ۳۰۰-۲۵۰ هزار نفر سفر کاهش یافته 

است و در شرایط همه گیری بیماری کووید 
۱۹ روزانه ۷۲۷ دستگاه اتوبوس در شهر تبریز 
فعال اســت عالوه بر این در سال ۱۳۹۹ تعداد 
۱۸ دســتگاه اتوبوس این ناوگان  نوســازی و 

بازسازی و به ناوگان اضافه شده اند .
ایشــان تاکیــد کردند :  با توجه به شــرایط 
بد اقتصادی ناشــی از تحریم ها و مشــکالت 
مربوط به خرید اتوبوس نو ، کنترل سوختهای 
دیزلی ، هوشمندســازی نــاوگان در خطوط 
بــرای کنترل ترافیــک و ســوخت ، پایش ، 
ارزیابی و نظارت در حوزه اجرایی و استفاده 
از  تمام توان و ظرفیت نیروهای متخصص فنی 
و آزمایشگاههای پیشرفته در شمالغرب کشور 
از نقاط قوت شرکت برای رعایت کنترلهای 

زیست محیطی است .
وی در پایان خاطرنشــان کرد : حفاظت از 
محیط زیســت وظیفه همه می باشــد پس ما 
نیز در جهت بهبود عملکرد زیســت محیطی 
نــاوگان و خدمــت رســانی بــه شــهروندان 
محترم از هیچ کوششــی دریغ نخواهیم کرد. 
و علی رغم خدمات دهی به شــهروندان تنها 
۳% از علــت آلودگی هوا مربــوط به ناوگان 

اتوبوسرانی تبریز می باشد .

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه : 

ناوگان اتوبوسرانی تبریز همگام با حفظ محیط زیست
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